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REGULAMENTO DO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL EM MEDICINA 
VETERINÁRIA 

 
Capítulo I 

Dos fundamentos e bases legais 
 
Art. 1° O Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária -  PAPMV, do Centro 
Universitário São Lucas Ji-Paraná/Rondônia, é um curso de pós-graduação em regime Lato sensu, 
intensivo, estabelecido de acordo com a seguinte legislação vigente: 
 

a) RESOLUÇÃO Nº 1076, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014, que dispõe sobre as Diretrizes 
Nacionais para Acreditação dos Programas de Residência e de Aprimoramento Profissional 
em Medicina Veterinária e dá outras providências; 
 

b) RESOLUÇÃO Nº 1094, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015, que Cria o Sistema de Acreditação dos 
Programas de Residência e Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária e dá 
outras providências. 

 
Art. 2º O PAPMV terá duração mínima de 12 (doze) meses, correspondendo a um total mínimo de 
3009 (três mil e nove) horas de atividades, com carga horária semanal mínima de 60 (sessenta) 
horas. 
 
Parágrafo único. O Programa é destinado exclusivamente a médicos veterinários graduados em 
Instituições de Ensino Superior nacionais reconhecidas pelo MEC e devidamente registrados junto 
ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado onde atuam profissionalmente. 
 

Capítulo II 
Dos objetivos 

 
Art. 3º O PAPMV do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná tem por objetivo a qualificação dos 
conhecimentos teóricos e práticos do médico veterinário aprimorando através de treinamento em 
serviço na rotina do Hospital Veterinário do Centro Universitário São Lucas, sob a orientação do 
corpo docente e preceptores do programa. 
 

Capítulo III 
Das Áreas do Aprimoramento e Subáreas 

 
Art. 4º Constituem-se áreas do PAPMV aquelas do exercício profissional, que preencham os 
seguintes requisitos: 
a) Existência de demanda no mercado para profissionais especializados na área; 
b) Existência de infraestrutura física e de equipamentos no Hospital Veterinário do Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná que possibilite o treinamento do aprimorando;  



   

 
 

c) Existência de corpo docente para orientar e supervisionar as atividades inerentes ao programa. 
 
Art. 5º São áreas do PAPMV do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná: 
I -  Clínica Médica de Pequenos Animais e; 
II - Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais. 
 
Parágrafo único. Novas áreas poderão ser acrescidas, por decisão conjunta da Comissão PAPMV 
do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná. 
 
Art. 6º As áreas de aprimoramento deverão ser definidas anualmente pela Comissão PAPMV por 
meio de edital próprio em tempo oportuno. 
 
Art. 7º As áreas de aprimoramento são representadas pelos serviços integrados ao Hospital 
Veterinário do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, sob a responsabilidade dos preceptores e 
do corpo docente integrante do PAPMV. 
 
Art. 8º Das áreas do aprimoramento constantes no Artigo 5º, fazem parte as atividades nos 
seguintes setores do HV do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná: 
 
a) Área de Clínica de Pequenos Animais: 

• Clínica de Pequenos Animais, 

• Centro de Manejo e Internação de Pequenos Animais, 

• Bloco Cirúrgico de Pequenos Animais e 

• Laboratórios de Análises Clínicas (hematologia, bioquímica, urinálise, parasitologia e 
microbiologia). 
 

b) Área de Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais: 

• Cirurgia de Pequenos Animais, 

• Centro de Manejo e Internação de Pequenos Animais, 

• Bloco Cirúrgico de Pequenos Animais e 

• Laboratórios de Análises Clínicas (hematologia, bioquímica, urinálise, parasitologia e 
microbiologia). 

 
 

Capítulo IV 
Do Coordenador, Supervisor, Preceptor, Professores do Curso e Orientador de TCC 

 
Art. 9º A Coordenação, a Supervisão e a Preceptoria do curso do PAPMV são exercidas 
preferencialmente por docentes do Curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário São 
Lucas Ji-Paraná, não se excetuando serem médicos veterinários com capacitação comprovada e 
vinculados à IES, portadores do título de Doutor, Mestre ou Especialista, indicados pela 



   

 
 

Coordenação do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná 
conforme aderência na área, sendo chancelados pela Reitoria. 
 
Art. 10º Ao Coordenador compete: 
 
a) Preparar a programação anual, após serem consultados os Professores orientadores, devendo 

a mesma ser submetida à aprovação pela Comissão do PAPMV; 
b) Zelar para que as atividades programadas se desenvolvam dentro da programação elaborada 

ou do planejamento, mantendo contatos frequentes com os professores do curso;  
c) Controlar a escala de atividades diurnas e de plantões dos médicos veterinários aprimorandos; 
d) Mediar as demandas rotineiras dos aprimorandos, relativas às atividades do programa.  
 
Art. 11. À Supervisão do PAPMV compete: 
 
a) Elaborar, juntamente com o Coordenador do PAPMV, antes do início das atividades, um 

programa mínimo a ser desenvolvido pelos médicos veterinários aprimorandos, conforme 
previsto na alínea “a” do Art.10.  

b) Promover seminários e reuniões clínicas pertinentes às áreas de atuação; 
c) Supervisionar diariamente, as atividades dos preceptores; 
d) Elaborar as escalas de atividades (diurna e plantões) dos médicos veterinários aprimorandos; 
e) Avaliar o grau de aproveitamento dos médicos veterinários aprimorandos, durante o curso; de 

acordo com os critérios estabelecidos na Ficha de Avaliação (ANEXO I) preenchida pelo 
preceptor e ou docente do programa. 

f) Participar da organização e administração do programa, juntamente com a Comissão do 
Aprimoramento; 
 

Art. 12. À Preceptoria, exercida por profissionais com capacitação comprovada na área do PAPMV, 
sob a responsabilidade do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, compete:  
 

a) Orientar o treinamento dos aprimorandos durante a realização dos serviços que lhe 
competirem; 
b) Supervisionar as atividades exercidas pelos aprimorandos em suas respectivas disciplinas;  
c) Acompanhar o desenvolvimento de competências profissionais e habilidades do aprimorando e 
promover a sua autonomia progressiva nas atividades práticas durante seu treinamento; 
d) Reunir-se periodicamente com a Coordenação do PAPMV e com seus orientados para avaliar a 
qualidade do treinamento, bem como dirimir dúvidas e corrigir eventuais distorções;  
e) Solicitar aos aprimorandos anotações diárias das atividades desenvolvidas, Diário do 
Aprimorando (ANEXO II), bem como avaliar essas anotações e entregá-las semestralmente ao 
Coordenador do Programa; 
f) Acompanhar o desempenho do aprimorando por meio da avaliação da atividade diária e 
avaliações específicas (provas teóricas e práticas), semestrais, bem como realizar a avaliação final 
pela apresentação de Trabalho de Conclusão do Curso (TCC); 



   

 
 

h) Informar aos médicos veterinários aprimorandos a média geral obtida nas disciplinas 
concluídas. 
 
Art. 13. Cabe aos preceptores a orientação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do PAPMV do 
Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná. 
 
Art. 14. Aos professores do PAPMV compete: 
 
a) Elaborar o plano de atividades em consonância com a ementa da disciplina do programa, bem 

como definir os critérios para a avaliação de desempenho dos médicos veterinários 
aprimorandos; 

b) Participar de seminários e reuniões clínicas pertinentes à sua área; 
c) Acompanhar, diariamente, as atividades dos médicos veterinários aprimorandos, enquanto 

estiverem sob a sua orientação; 
d) Avaliar o grau de aproveitamento dos médicos veterinários aprimorandos, durante o período 

em que estiverem sob a sua orientação, previsto na alínea “a”; 
e) A cada 06 (seis) meses de atividades em serviço, enviar ao Coordenador do PAPMV a avaliação 

do desempenho no treinamento em serviço, participação nas reuniões clínicas e seminários de 
cada um dos médicos veterinários aprimorandos sob sua orientação. 

 
Art. 15. Aos orientadores do TCC compete: 
 
a) Definir, em conjunto com o médico veterinário aprimorando, o tema do TCC, podendo ser 

estudo de caso ou revisão de literatura; 
b) Orientar no planejamento e cronograma de elaboração do trabalho; 
c) Orientar a confecção do trabalho indicando literatura científica para pesquisa; 
d) Aprovar ou não o TCC antes do encaminhamento à banca examinadora, de acordo com as 

normas do Regulamento de TCC do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná; 
e) Cumprir as normas contidas no Regulamento de TCC do Centro Universitário São Lucas Ji-

Paraná. 
 
 

Capítulo V 
Da Comissão do Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária (PAPMV) 

 
Art. 16. A Comissão PAPMV é o órgão coordenador e gerenciador dos programas de 
Aprimoramento, subordinado à Coordenação do curso de Medicina Veterinária, sendo constituído 
por: 
 
a) Coordenador do Curso de Medicina Veterinária;  
b) Coordenador do Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária; 
c) Diretor do Hospital Veterinário do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná; 



   

 
 

d) Coordenador de Pós-Graduação e 
e) Pró-reitor de Graduação. 
 
Art. 17. Compete à Comissão do Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina 
Veterinária: 
 
a) Aprovar anualmente os programas a serem desenvolvidos pelos médicos veterinários 

aprimorandos;  
b) Zelar pelos direitos e deveres dos médicos veterinários aprimorandos; 
c) Deliberar sobre resoluções e sanções relativas a problemas disciplinares e éticos dos 

aprimorandos; 
d) Promover o desligamento do aprimorando, antes de completado o período, por motivos 

devidamente justificados, quando solicitado pelo interessado ou pelo Supervisor do Programa; 
e) Autorizar o comparecimento do aprimorando a congressos científicos e outros conclaves, por 

solicitação do interessado, devendo o mesmo apresentar o comprovante/Certificado relativo 
ao evento do qual participará, com antecedência de 30 (trinta) dias úteis, junto Comissão do 
PAPMV; 

f) Estabelecer, anualmente, o número de vagas para aprimorandos em cada área do programa; 
g) Homologar as notas e conceitos outorgados aos aprimorandos pelos professores das 

disciplinas teóricas; 
h) Analisar as fichas avaliativas (ANEXO I) das disciplinas práticas, deliberando nota e conceito de 

cada aprimorando; 
i) Deliberar, com base nas fichas avaliativas das disciplinas, pela aprovação ou reprovação dos 

aprimorandos ao final de cada etapa;  
j) Homologar as inscrições dos candidatos ao PAPMV, observando-se os critérios estabelecidos 

que também deverão ser objeto de aprovação pela Comissão do PAPMV; 
k) Indicar os membros componentes da banca de seleção dos candidatos a aprimorandos; 
k)  Fixar as datas do processo seletivo de aprimorandos. 
 
Art. 18. Ao Coordenador do PAPMV compete representar a Comissão do programa, presidir suas 
reuniões e fazer cumprir as deliberações emanadas desta. 
 
Parágrafo único.  Ao Supervisor do PAPMV compete substituir o Coordenador do programa em 
sua vacância ou impedimento e na ausência deste, ao Diretor do HV do Centro Universitário São 
Lucas Ji-Paraná. 
 
Art. 19. A Comissão do PAPMV reunir-se-á obrigatoriamente, mensalmente ou quando convocado 
pelo Coordenador ou, ainda, pela maioria dos seus membros. 
 

REGIME DIDÁTICO DO PROGRAMA  
 

Capítulo VI 



   

 
 

Do programa de Aprimoramento 
 
Art. 20. O Programa de aprimoramento deverá relacionar as disciplinas de treinamento em serviço 
nas quais os médicos veterinários aprimorandos desenvolverão suas atividades, com o número de 
horas correspondentes, bem como os professores responsáveis pelas mesmas. 
 
Parágrafo único. O ano letivo do PAPMV do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná compreende 
dois períodos regulares de atividade acadêmica (1º e 2º semestre), totalizando 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias.  
 
Art. 21. O PAPMV deve ter caráter generalista, sendo o treinamento do aprimorando conduzido 
sob a forma de rodízio obrigatório por todos os setores que compõem a área de treinamento.  
 

Capítulo VII 
Da Seleção dos Médicos Veterinários Aprimorandos 

 
Art. 22. Anualmente serão levadas a concurso as vagas existentes para admissão de aprimorandos, 
cujo número será fixado pela Comissão do PAPMV e posteriormente homologado pela Reitoria. 
 
Art. 23. Para se inscrever à seleção, o candidato deverá atender aos seguintes requisitos: 
 
a) Entregar Currículo Lattes atualizado e comprobatório, juntamente com Cópia dos documentos 

pessoais (RG, CPF, Carteira profissional - CRMV); 
b) Ter concluído há menos de 03 (três) anos, curso de Medicina Veterinária em instituição 

nacional reconhecida pelo Ministério de Educação; 
c) Ser médico veterinário com registro profissional no Conselho Regional de Medicina Veterinária 

do estado de Rondônia;  
d) Comprovar graduação por meio de cópia autenticada do diploma de graduação e/ou 

Certificado de Conclusão de Curso, reconhecidos pelo MEC, e no caso de candidato 
estrangeiro, deverá ser observado o disposto na legislação pertinente; 

e) Ter homologada sua inscrição pela Comissão do PAPMV. 
 
Art. 24 . O exame de seleção abrangerá as seguintes modalidades: 
a) Prova teórica (peso de 40%); 
b) Prova prática (peso de 40%) e 
c) Entrevista e avaliação do Currículo Lattes (peso de 20%). 
 
Art. 25. A prova teórica versará sobre conhecimentos relativos à área de escolha da inscrição pelo 
candidato, de acordo com o programa fornecido, sendo de caráter eliminatório. 
 
Art. 26. A avaliação do Currículo Lattes deverá basear-se na quantidade e qualidade de títulos 
obtidos pelo candidato, relativos às respectivas áreas do concurso.  



   

 
 

 
Parágrafo único. Para ser objeto de avaliação, o Currículo Lattes deve estar devidamente 
acompanhado dos documentos comprobatórios, não sendo permitida a entrega dos relativos 
documentos após o encerramento das inscrições. 
 
Art. 27. As provas teórica e prática versarão sobre os conhecimentos relativos a área do PAPMV, 
dispostos detalhadamente em edital. 
 
Art. 28. Serão selecionados os candidatos conforme o número de vagas oferecidas, obedecendo-
se o critério de classificação da nota final obtida através da soma da nota da prova teórica, da 
prova prática e da avaliação curricular. 
 
Art. 29. As notas serão compostas entre 0 (zero) a 10 (dez) podendo ser aproximadas até a 
primeira casa decimal. 
  
Art. 30. Em caso de empate na nota final, o critério de desempate será a classificação do 
candidato que tiver obtido a melhor nota na prova teórica e os casos omissos serão avaliados pela 
Banca Examinadora. 
 
 

Capítulo VIII 
Do Horário de Atividades 

 
Art. 31. Os aprimorandos desempenharão suas atividades em tempo integral, em regime mínimo 
de 60 (sessenta) horas semanais, devendo também participar de plantões e reuniões clínicas 
realizadas no âmbito do HV do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná. 
 
§1º A frequência deverá ser registrada no controle diário de presença (ANEXO III), disponível na 
recepção do HV do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná.  
 
§2º Os horários das atividades deverão ser cumpridos de acordo com o planejamento 
previamente estabelecido pelo preceptor e aprovado pela comissão do PAPMV. Em casos de 
descumprimento, cabe a penalidade prevista no regime disciplinar.  
 
§3º Dos horários das atividades planejadas, haverá tolerância máxima de 15 (quinze) minutos de 
atraso, computando-se como falta não justificada períodos superiores ao determinado.  
 

Capítulo IX 
Dos Plantões 

Art. 32. Os plantões serão realizados em escala de 12 (doze) horas consecutivas, assegurado ao 
aprimorando descanso mínimo de 06 (seis) horas imediatamente após o término do plantão. 
 



   

 
 

§1º O aprimorando realizará plantões noturnos, de finais de semana e feriados, de acordo com 
escala de plantão definido pelo supervisor do programa e aprovado pela Comissão do PAPMV. 
 
§2º Caso seja necessário, o aprimorando poderá realizar troca na escala de plantão, mediante 
assinatura do Termo de Troca Consensual de Plantão (ANEXO IV), em 03 (três) vias, entregues ao 
supervisor do programa, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, ao qual cabe 
deferir ou indeferir a solicitação. 
 
 

Capítulo X 
Da avaliação dos Médicos Veterinários Aprimorandos 

 
Art. 33. O aprimorando reprovado ou desligado do programa não terá direito ao recebimento do 
Certificado de Especialização em Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária. 
 
Art. 34. Expedir-se-á o certificado de conclusão do aprimoramento após findar a última das 
etapas, incluindo a entrega do TCC corrigido conforme orientações da banca avaliadora.  
 
Parágrafo único. O certificado será emitido contendo o programa de atividades cumprido pelo 
aprimorando, incluindo carga horária e nota obtida. 
 

Das Disciplinas Práticas 
 

Artigo 35. A avaliação dos aprimorandos deverá ser realizada pela Comissão do PAPMV, 
semestralmente, até o término das atividades de cada disciplina, através da concessão de notas 
entre zero e dez.   
 
Parágrafo único. Será elaborado parecer descritivo a respeito de cada aprimorando respeitando 
os seguintes critérios:  
 
a) Desempenho nas atividades específicas;  
b) Participação nas reuniões clínicas; 
c) Nível de conhecimentos adquiridos por meio de avaliação teórica e/ou prática; 
d) Pontualidade e assiduidade;  
e) Relacionamento com os demais aprimorandos, estagiários, voluntários, docentes e 
funcionários;  
f)  Postura profissional frente ao tutor do animal / paciente; 
g) Responsabilidade no acompanhamento dos pacientes. 
 

Das Disciplinas Teóricas 
 



   

 
 

Art. 36. Serão reprovados os aprimorandos que obtiverem a média menor do que 7,0 (sete) em 
qualquer das disciplinas do curso.  
 
Parágrafo único. O aprimorando deverá cumprir, tanto nas disciplinas teóricas quanto nas 
práticas, o mínimo de 80% (oitenta por cento) de frequência, com exceção dos treinamentos 
práticos em clínica médica e em clínica cirúrgica, para as quais devem ser cumpridas 100% das 
respectivas cargas horárias. 
 

Capítulo XI 
Deveres dos Aprimorandos 

 
Art. 37. Aos aprimorandos cabe: 
 
a) Conduzir-se com disciplina e respeito perante o coordenador, o supervisor e os preceptores do 

PAPMV, bem como o coordenador do curso de Medicina Veterinária, diretor do Hospital 
Veterinário, clientes, alunos, colegas e funcionários em geral, respeitando-se a hierarquia; 

b) Comparecer com pontualidade e assiduidade às atividades programadas; 
c) Ser responsável pela conservação e uso racional dos equipamentos e insumos;  
d) Cumprir o presente Regulamento, a normatização das atividades do PAPMV, as normas dos 

diferentes setores do HV do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná e as demais previstas; 
e) Manter o sigilo profissional das informações do PAPMV e HV do Centro Universitário São Lucas 

Ji-Paraná.  
 

Capítulo XII 
Da Justificativa de Falta 

 
Art. 38. A justificativa de falta se resume à disponibilização ao discente de oportunidade para 
auferir a pontuação referente a trabalhos e provas de grau realizados ou entregues em sala de 
aula, na ocasião de sua ausência, nos casos das hipóteses mencionadas no art. 40.   
 
§1º A justificativa de falta tem o condão de justificar a ausência e não a afastar, devendo a falta 
ser computada normalmente no diário de sala.  
 
§2º Se a soma das ausências, justificadas ou não, extrapolarem os 20% permitidos, o médico 
veterinário aprimorando automaticamente será desligado / reprovado.  
 
Art. 39. O deferimento de justificativa de faltas se presta exclusivamente para que não haja perda 
do aprimorando, no que se refere à avaliação efetuada em sua ausência nas disciplinas. 
 
Art. 40. As hipóteses de justificativa de faltas se limitam exclusivamente a casos de: 



   

 
 

I- Doença que impossibilite ao aprimorando o comparecimento nas aulas, que perdure por 
prazo inferior a 7 (sete) dias corridos, comprovada por atestado de médico habilitado, no 
qual deverá constar de forma específica: 
a) a declaração da impossibilidade de presença do discente em sala de aula;  
b) o (s) dia (s) que serão justificados;  
c) assinatura do médico responsável e seu número de inscrição no respectivo Conselho. 

II- Óbito de pais, filhos, cônjuges e irmãos, devidamente comprovado por atestado de óbito e 
por documentos pessoais que comprovem o parentesco, sendo que neste caso a 
justificativa perdurará por 7 (sete) dias corridos a contar da data do óbito.  

III- Participação em congresso científico a ser protocolado na central de relacionamento, a ser 
analisado de acordo com a alínea “e” do art. 17. 

 
Art. 41. O requerimento para a justificativa de falta deverá ser protocolado pelo aprimorando ou 
terceiro em seu nome, no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da aula a ser justificada, no caso de 
doença e de óbito. 
 
Art. 42. Os trabalhos com entrega pré-fixada em data anterior à justificativa da falta do 
aprimorando deverão ser normalmente entregues, pessoalmente ou por terceiro, na data 
agendada pelo professor, independentemente de sua realização se dar de forma individual ou 
coletiva, para a consequente avaliação.  
 
Art. 43. Os trabalhos efetuados na aula, cuja falta deverá ser justificada, deverão ser normalmente 
entregues em 7 (sete) dias corridos, na aula subsequente, se a eles foi atribuída nota.  
 
§1º No caso de a aula posterior não se realizar em virtude de feriado ou outro inconveniente, o 
trabalho deverá ser entregue aos preceptores no prazo estabelecido, devendo o aluno guardar o 
protocolo de recebimento com a data de entrega que comprovará a validade de seu ato.  
 
§2º Ao professor fica reservado o direito de realizar atividade diversa ou atribuir a fração da nota 
em questão a ser ministrada em prova de grau para o médico veterinário aprimorando que 
justificou a falta, nos termos do presente Regulamento. 
 
§3º O aluno ou outra pessoa em seu nome deverá se encarregar de verificar com os outros alunos, 
o professor da matéria e/ou coordenador do curso os eventuais trabalhos requeridos na aula 
perdida. 
 
§4º Uma vez justificada a falta em data de avaliação de grau, a prova em época especial 
acontecerá em prazo a ser definido pela Comissão do PAPMV. 
 
Art. 44. Ocorrendo falta na data de realização de qualquer uma das provas marcadas pelo 
professor das disciplinas teóricas e não justificada a falta, o médico veterinário aprimorando ficará 
reprovado na disciplina. 



   

 
 

Capítulo XIII 
Do Regime Disciplinar 

 
Art. 45. Os aprimorandos estarão sujeitos às seguintes penalidades em caso de inobservância 
deste Regulamento e de faltas não justificadas: 
 

a) Advertência; 
b) Descontos financeiros na bolsa auxílio; 
c) Exclusão do PAPMV. 

 
Art. 46. As penalidades serão aplicadas por escrito, sempre após o exercício do direito de 
manifestação do aprimorando envolvido. 
 
§1º A advertência por escrito será aplicada pelo coordenador do aprimoramento, aprovada pela 
Comissão do PAPMV. 
 
§2º As faltas não justificadas estarão sujeitas a descontos financeiros na bolsa auxílio, 
proporcionais ao período de ausência. 
 
§3º O cancelamento do aprimoramento será proposto pela Comissão do PAPMV e aplicado pela 
coordenação do programa, em conjunto com a Pró-reitoria acadêmica.  
 
§4º Havendo infração do regime disciplinar, serão aplicadas as sanções previstas na 
regulamentação própria do PAPMV, sem prejuízo daquelas dispostas no Código de Ética 
Profissional do Médico Veterinário. 
 

 
Capítulo XIV 

Do Desligamento dos Médicos Veterinários Aprimorandos 
 
Art. 47. O aprimorando poderá ser desligado em qualquer da (s) etapa (s) do programa, nos 
seguintes casos: 
 
a) Se obtiver nota inferior a 7,0 (sete) em qualquer uma das disciplinas do Programa; 
b) Após acumular 03 (três) advertências, independente da natureza; 
c) Deixar de comparecer às atividades do programa por mais 72 horas, sem o aviso devidamente 
protocolado na Central de Atendimento ao Aluno (CEAL), caracterizando o abandono; 
d) Se tiver frequência inferior à 80% (oitenta) por cento, em qualquer disciplina. 
 
§1º O coordenador ou o supervisor do aprimoramento apresentará à Comissão do PAPMV a 
justificativa para o desligamento do aprimorando, de modo circunstanciado e com a ciência do 
interessado, exceto no caso disposto na alínea “c”. 



   

 
 

 
§2º Nos casos de relutância ou negativa do aprimorando em firmar sua ciência, no documento do 
caput deste artigo, tal fato deverá ser registrado no próprio documento, colhendo-se as 
assinaturas de duas testemunhas presenciais. 
 
§3º Em caso de solicitação de desligamento por parte do aprimorando, é necessária emissão de 
documento de próprio punho, por ele justificado e firmado, protocolado na CEAL, formalizando-se 
assim o pedido. 
 
§4º Caberá à Comissão do PAPMV deliberar sobre o desligamento referido no parágrafo anterior e 
dar conhecimento da decisão ao aprimorando. 
 
 

Capítulo XV 
Das Disposições Gerais 

 
Art. 48.    Para o início das atividades, o candidato aprovado deverá, obedecendo o prazo legal, 
comprovar a sua inscrição no Conselho Regional de Medicina Veterinária. 
 
Art. 49. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão do PAPMV do Centro 
Universitário São Lucas Ji-Paraná. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

ANEXO I 
PROGRAMA DE APRIMORAMENTO EM MEDICINA VETERINÁRIA 

Ficha avaliativa de disciplina prática do PAPMV 
 

Disciplina: 

Professor (a): 

Curso: 

Aprimorando(a): 

Tópicos avaliativos: 

 
A) Desempenho nas atividades específicas: 

 

 
Notas (0 - 10) 

1- Nível de conhecimento teórico:   

2- Habilidade para as atividades:  

3- Participação nas reuniões/ discussões clínicas:  

4- Responsabilidade com procedimentos e paciente:  

5- Dedicação e Disponibilidade:   

6- Pontualidade e Assiduidade:  

Média A:  

  

 
B) Desempenho profissional e ético:  

 

 
Notas (0 - 10) 

1- Relacionamento e comunicação com o professor:  

2- Relacionamento com os demais aprimorandos, estagiários, voluntários e 
funcionários: 

 

3- Postura profissional frente ao proprietário:  

4- Responsabilidade no acompanhamento dos pacientes:  

Média B:  

Média Final:  

 

PARECER DESCRITIVO 

Aspectos Positivos: 
 
 
 
 
 

Aspectos a melhorar: 

 

Assinatura do Docente: Data: 

 



   

 
 

ANEXO II 
PROGRAMA DE APRIMORAMENTO EM MEDICINA VETERINÁRIA 

DIÁRIO DO APRIMORANDO 
 

Aprimorando: 

Preceptor: 

 

DATA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (Paciente / Procedimento / Desfecho) PRECEPTOR 

  
 
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 

   

   



   

 
 

ANEXO III 
PROGRAMA DE APRIMORAMENTO EM MEDICINA VETERINÁRIA 

Controle Diário de Presença 
 

Aprimorando: 

Disciplina:            TP Clínica Médica             TP Clínica Cirúrgica            Plantão Médico 

Mês/Ano: 

Dia Entrada Saída Assinatura Entrada Saída Assinatura Observação 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

 

Visto do Preceptor: 



   

 
 

ANEXO IV 
PROGRAMA DE APRIMORAMENTO EM MEDICINA VETERINÁRIA 

Termo de Troca Consensual de Plantão 
 
 
 
 
Eu, _______________________________________________________________, aprimorando(a) 

do Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária do Centro Universitário São 

Lucas Ji-Paraná, informo à Coordenação do programa que na data de ____/____/______, no 

período de ______:_____ a _____:_____ não estarei disponível para cumprir meu horário de 

escala corrida de plantão, em razão do(s) seguinte(s) motivo(s):  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

 

Deste modo, deixo documentada a troca consensual deste horário com o (a) aprimorando(a) 

________________________________________________________________, que confirma estar 

de acordo e ciente das responsabilidades desta substituição, a ser compensada por mim no dia 

_____/_____/______, no período de _____:_____ a ____:____. 

 
 
 

Ji-Paraná, _____ de __________________ de __________. 
 
 
 
________________________________                            ________________________________ 
         Aprimorando (a) solicitante                                   Aprimorando (a) substituto (a) 
 
 
 
 

        __________________________________ 
               Supervisor do PAPMV 
 
 

Deferido: Indeferido: 

 


